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SENIORENRAAD 
 

 
Zitting van  19 januari 2016 

 
Aanwezig: 
Firmin Vacaet voorzitter persoonlijk 
Francine De Becker lid Gemeenteraadslid 
Gerard De Vries lid persoonlijk 
Godelieve Van den Acker lid OKRA Boortmeerbeek 
Herman Van Bever lid persoonlijk 
Jeanine Van Hoof lid seniorengym 
Josée Naets lid S Plus Boortmeerbeek 
Jozef Crabs lid OKRA Hever 
Marcel Boogaerts lid persoonlijk 
Monique Vertongen lid OKRA HEVER 
Rita Van Den Balck lid OKRA Boortmeerbeek 
Simonne Binst lid persoonlijk 
Suzanne Rombauts lid KVLV Hever 
Willy Cornelis lid Gemeenteraadslid 
Willy Van Den Brande lid Neos / TCB 
Karin Derua bevoegde schepen Gemeenteraadslid 
Tilly Heymbeeck secretaris administratie 
 
Verontschuldigd: 
Georges Devroey lid persoonlijk 
Luc Gillis lid persoonlijk 
Nieke Deleebeeck-Baudet lid seniorengym - gemeenteraadslid 
 

 
 
NIEUWJAARSWENSEN 
 
Firmin Vacaet wenst iedereen een gelukkig en gezond Nieuwjaar. Karin wenst iedereen, ook vanuit 
het gemeentebestuur, een gelukkig en gezond Nieuwjaar. Zoals jaarlijkse gewoonte trakteert Karin 
iedereen op een glaasje cava/fruitsap en op koffiekoeken.  
 
VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Als opmerking voor het verslag van de vorige vergadering werd er het volgende meegedeeld:  
bij punt 7, afvaardiging leden seniorenraad in andere adviesraden/commissie moet er het volgende 
aangepast worden: 
- De politieraad bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenteraden van de drie gemeentes. De 
zittingen zijn openbaar, maar je kunt je geen kandidaat stellen. 
- De verkeerscommissie adviseert het gemeentebestuur en is een samenvoegsel van 
vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, college van burgemeester en schepenen, politie, de 
Lijn en de basisscholen. De zittingen zijn niet openbaar.  
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PLANNING SPORTELACTIVITEITEN, ONDERMEER SENIORENSPORTDAG, VALBUS 
 
Tilly geeft meer uitleg over de sportelactiviteiten die de gemeente voor de senioren organiseert. 
Vooral voor de seniorensporteldag van 28 april 2016 roept Tilly iedereen en vooral de 
seniorenbonden uit Boortmeerbeek op om deel te nemen aan onze sporteldag. Deze sporteldag 
wordt georganiseerd voor de bewoners van Boortmeerbeek, en we hopen van harte dat we dit jaar 
nog meer deelnemers kunnen verwelkomen waaronder de actieve en de minder actieve senioren. 
Iedereen is van harte welkom. De prijs bedraagt 7,00 EUR voor een ganse dag sporten, broodje 
middags inbegrepen.  
Dit jaar kadert onze sporteldag ook in "de week van de valpreventie" waardoor we de "Valbus" 
hebben gereserveerd. Dit is een interactieve tentoonstelling in een heuse bus die de actieve en niet-
actieve senioren wil informeren en sensibiliseren, met nuttige tips en proeven die je kunt uitoefenen.  
 
VRIJETIJDSGIDS 
 
Iedereen heeft de vrijetijdsgids vorige week in de bus ontvangen, en de reacties zijn zeer positief en 
interessant, goed initiatief.  
 
STAND ORGANISATIE BUSREIS NIEUWPOORT OP 9 JUNI 
 
Op donderdag 9 juni 2016 wordt de busreis van de senioren naar Nieuwpoort gepland.  
- De busmaatschappijen worden de week van 25 januari 2016 uitgenodigd om een offerte binnen te 
brengen. 
- De koffie morgens / het middagmaal + een broodje s' avonds zullen genuttigd worden in restaurant 
" De Vierboete" te Nieuwpoort.  
- In de voormiddag zullen we de keuze hebben uit: wandeling, bezoek bakkerijmuseum en rondrit 
treintje. 
- In de namiddag zullen we de keuze hebben uit: wandeling, vrij bezoek, rondrit treintje en bezoek 
bezoekerscentrum Westfront. 
- De deelnameprijs bedraagt 40,00 EUR (dit is beslist door het college van burgemeester en 
schepenen onder meer wegens de toenemende kosten en aangezien we ook nog een snack 
 s' avonds aanbieden). In die deelnameprijs zijn inbegrepen: bus, koffie morgens,  
middagmaal (zonder drank), avondsnack, gidsen, bezoeken. 
 
RESULTATEN STAND VAN ZAKEN BETREFFENDE VOORSTELLEN GEFORMULEERD TIJDENS 
VERGADERINGEN 2015 
 
De seniorenraad overloopt de punten geformuleerd in de vergaderingen van 2015 
 
AED-toestel 
 
* Karin Derua kan melden dat er in april een cursus reanimatie en defibrillatie voor de inwoners van 
Boortmeerbeek wordt georganiseerd. Deze zal doorgaan in het zaaltje achteraan de cafetaria bij Jos 
van de sporthal. Karin heeft op dit punt, dat op de vergadering van de seniorenraad van 28 april 2015 
was besproken, geïnterpelleerd om tegemoet te komen aan de vraag van de mensen. 
* Het is voor iedereen nuttig om dit te kunnen gebruiken. Als je hiervoor een cursus volgt krijg je ook 
een attest hiervoor. 
* Eenmaal als je een dergelijke cursus hebt gevolgd blijft je dat wel bij.  
* Er is dus een AED toestel aanwezig aan het gemeentehuis, een in de sporthal, en de mobiele AED is 
in de school aanwezig. Het is de bedoeling dat de mobiele AED kan gebruikt worden bij evenementen 
van de gemeente en dat eventueel verenigingen deze kunnen uitlenen bij de organisatie van 
evenementen. 
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* Er wordt de vraag gesteld of het nuttig zou zijn om kenbaar te maken hoe de toestellen te 
gebruiken. Er moet natuurlijk ook een cursus aan de leerkrachten van de school worden gegeven 
waar de mobiele AED nu aanwezig is.  
* Waarom zijn er AED toestellen in Boortmeerbeek beschikbaar en niet in Hever en Schiplaken? Men 
kan moeilijk het mobiele AED-toestel gaan halen in Boortmeerbeek indien het nodig is, de MUG zal 
sneller ter plaatse zijn.  
* Er is navraag gedaan bij de apothekers i.v.m. het eventueel aankopen van een AED toestel, maar er 
was weinig respons op deze vraag. De kostprijs ligt natuurlijk ook hoog. 
* Misschien kan er bij de volgende vergadering van de seniorenraad uitleg worden gegeven door 
iemand van het gemeentehuis, die in het bezit is van een attest van gebruik, om de basisprincipes 
van een AED uit te leggen 
 
VARIA 
 
* Er wordt voorgesteld om vanuit de seniorenraad, met een kleine delegatie het huis van 
"zelfredzaamheid" in Aalst te gaan bezoeken. Hier kan je ondervinden hoe je je woning kan 
aanpassen aan langer thuisblijven. Dit is een goed idee, en Tilly Heymbeeck zal verder informeren 
over de praktische kant van zaken.  
* Dit project heet ProDoMO en is een testwoning, te bezoeken individueel of per groep, de eerste 10 
dagen van de maand. Dit duur ongeveer 2 uur in totaal, het bezoek wordt gevolgd door een 
groepsgesprek. Het Max. aantal personen is acht personen. 
 
* Opmerkingen betreffende het verkeer/straat moeten gemeld worden aan 
info@boortmeerbeek.be. Dit is veel efficiënter dan het te melden tijdens de seniorenraad. 
* Als er een straatlicht stuk is kan je dit melden op de website www.straatlampen.be.  
 
* De evolutie van de nieuwsbrieven is zeer goed, die beginnen op een meer regelmatige basis te 
verschijnen.  
 
* Er wordt gevraagd wat de bestemming van de Bosuil in Schiplaken is? Karin Derua antwoordt dat er 
nu een vzw gaat opgericht worden 
 
* De vragen van de gezondheidswandeling worden door de deelnemers als veel te moeilijk 
beschouwd, het kan toch niet de bedoeling zijn dat je alle vragen via opzoekingen op internet moet 
oplossen? Er waren wel veel deelnemers voor de gezondheidswandeling, dus toch een positief 
initiatief.  
 
* De verslagen van de gezondheidsraad worden nog steeds heel laat op de website geplaatst.  
 
 
 
Firmin Vacaet 
Voorzitter 

Karin Derua 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


